
 Estimades famílies

 Després d'estar aquests mesos treballant i gaudint amb els vostres fills,   us heu convertit en
els millors mestres, així que poc em queda recomanar-vos. Sabeu quina és la  nostra 
dinàmica de treball i quines coses s'han de treballar o repassar. 
Aprofiteu qualsevol moment per  jugar i parlar moooolt amb ells. Ara, aquests primers dies
trenqueu el ritme, han acabat cansats...com si hagueren estat a escola. En aquest moment
necessiten una pausa i, d'ací a una setmana, torneu a instaurar una altra vegada una rutina de
treball lleuger diari, per tal de consolidar tot el que han après i al mateix temps, no perdre
aquesta rutina tan important.

         Podeu utilitzar tots els recursos que al llarg d'aquests mesos us hem facilitat a la web
de l'escola. A més, a partir de la setmana que ve, tornarem a fer un lliurament del material
que els queda  i podreu comprovar que tenen un quadernet del tercer trimestre, conte... Per
favor,  no els compreu cap quadernet d'estiu.  Amb la vostra ajuda faran coses molt  més
enriquidores, no hi  ha res més bonic i satisfactori que les produccions pròpies, deixeu-los
fer… ja heu comprovat tot el que  JUNTS sou  capaços de fer. ARTISTEEES!!!

Una activitat molt senzilla i  molt  bonica amb el pas del temps, és fer un DIARI
D'ESTIU. Amb anotacions diàries i dibuixos al·lusius. El poden utilitzar o bé per contar el
que van fer el dia anterior o el que tenen planificat fer. 

   Tornar a agrair-vos tot l'esforç, col·laboració  i la paciència que heu tingut. Aquest
temps  ho  heu  fet  possible!!!!  i  tots  hem  après  moltíssim;  mestres,  famílies  i  xiquets.
Desitjar-vos molt bon estiu i amb precaució a gaudir dels amics i la família.

A partir del 18 de juny  tornaré a posar-me en contacte amb vosaltres per fer l'última
tutoria i poder resoldre qualsevol dubte que tingueu.


